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y	Ekonomik taleplerimiz karşılansın, yeniden 
TİS masası kurulsun!

y	İlk işe alımlar dahil mülakat haksızlığına son 
verilsin, liyakat esas alınsın!

y	Ek ödemeler temel ücrete dahil edilsin!
y	Ek gösterge adaletsizliğine son verilsin!
y	Tüm Büro Emekçilerine 3600 ek gösterge 

verilsin!
y	Ücretsiz, nitelikli öğlen yemeği sağlansın, yol 

ücreti verilsin!
y	Astronomik kira artışlarına karşı bütün 

çalışanlara kira yardımı yapılsın!

TALEPLERİMİZ İÇİN
BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ!
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Bu Ülkede Yaratılan Her Zenginlikte Bizlerin Emeği ve Alınteri Var!

‘AZLA YETİNİN’ DAYATMASINA
RAZI OLMAYACAĞIZ!

Neden Günün Sonunda
Biz Kaybediyoruz?

Bütün mücadele biçimlerinde temel sorun 
verilecek mücadelenin temelini oluşturan 
soruların doğru sorulması ve bu sorunlara/so-
rulara doğru cevap oluşturacak birlikteliklerin 
oluşmasıyla mümkün olmaktadır. Dolayısıyla 
bugün kamu çalışanlarının içinde bulunduğu 
genel eğilim yaşanan yoksullaşmayı, kayıpları 
görmezden gelen ve hak mücadelesini bir 
himmet bekleme, lütuf edilenle yetinmeyi 
esas alan anlayış/anlayışların etrafında 
toplanılmasıdır.

Denilebilir Ki Niçin Böyle Bir Yönelim
Açığa Çıkmıştır!

Örgütlü mücadele etme geleneğinin gerile-
diği zamanlarda, toplumsal mücadele çalı-
şanların ve toplumun ortak büyük faydası 
yerine, bu gün olduğu gibi çalışanların 
öznel sorunları olan tayin, atama, referans 
oluşturma (TORPİL) vb. günü birlik sorunların 
öne çıkmasını tetiklediğinden, bu sorunları 
önceleyen lobi faaliyeti tarzında örgütlenme-
lerin önü açılmıştır. Hak mücadelesi talep etme 
ve itiraz hukukunu geliştirmek yerine, beklenti  
oluşturma ve bu beklentilere uygun  rıza üret-
me formuma indirgenmiştir. Netice itibarıyla 
hak sahipliliği olma iddiası zayıflatılmış, bu-
nun yerine verileni kabul etme ve onaylama 
edilgenliği aktivite edilmiştir. 

Hak Talep Etme Yeniden Nasıl 
Örgütlenecektir!

Esas itibarıyla sendikal mücadele ekonomik ve 
demokratik hak mücadelesi eksenine yeniden 

dönmelidir. Bunun için Kamu Emekçilerine 
zorla kabul ettirilen ve iktidarı son karar verici 
olarak tanımlayan, daha da önemlisi Anayasa 
ve uluslararası sözleşmeden kaynaklanan bir 
hak olmasına rağmen GREV hakkı tanımayan 
4688 sayılı Yasa değiştirilmeli ve Gerçek bir  
toplu sözleşme hakkı ve GREV hakkı tanıyan 
bir yasal düzenleme yapılmalıdır. 

Değerli Arkadaşım,
Yukarıdaki sorular çeşitlendirilebilir, ancak esas 
olan soru günün sonunda biz çalışanlar niye 
kaybediyor? ve iktidar/iktidarlar tarafından 
aktüel gündemle söyleyecek olursak “KİRA 
ÖDER  GİBİ  EV SAHİBİ  OLMA”  hakkı her sefe-
rinde biz sabit gelir sahiplerine tekrar tekrar 
müjde olarak servis ediliyor. Bizler başta bütçe 
hakkının kullanılması; bütçe kaynaklarının 
savaşa ve ranta değil, üretim ve  insanca bir 
yaşamı ve toplumsal kalkınmayı öne alacak bir 
irade ile oluşturulmasını talep etme hakkını 
esas alıp, iyi bir yaşam sürme talebimizin az 
olanla yetinin dayatması ile sınırlandırılmasını 
kabul etmiyoruz.

Değerli Arkadaşım,
Bizler hep söylediğimiz gibi, bu ülkede yaratılan 
her zenginlikte emeğimiz ve alın terimizin var 
olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla günün sonun-
da bizlere dayatılan azla yetinin dayatmasına 
razı olmayacağız.

Bunun için yine ve yeniden hak ettiğimiz in-
sanca yaşayacak bir gelir elde etme talebimiz 
ve kamusal alanın daha demokratikleştirilmesi 
için iş yerlerinde başlayan bir ortak mücadele-
nin olanaklarını birlikte oluşturacağımıza 
inanıyoruz.  



3

Adana

Diyarbakır

İstanbul/Pendik

Aydın

Batman

Ankara

Gaziantep

İstanbul/Ümraniye

Balıkesir/Adliye

Bursa

Antalya

İstanbul/VDB

İzmir/Gaziemir

Balıkesir/Ayvalık

Denizli

Taleplerimizle
23 Haziran’da Eylemdeydik i
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İzmir/SGK

Manisa

Samsun

İzmir/Yamanlar

Mersin

Trabzon

Kocaeli

Muğla

Zonguldak

10.06.2022 - TÜİK’e Suç Duyurusunda Bulunduk!
Kamuoyu ile yanıltıcı veriler paylaşan ve gerçek enflasyon rakamlarını açıklamayan TÜİK yöneticileri 
hakkında Sendikamız tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. 

04.07.2022 - Temmuz Ayı Maaş Artışlarını Eksik Hesaplayan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 9. Sayılı  
Genelgesine Dava Açtık
TÜİK hesaplarını bile ters yüz eden ve maaş zammımızı %4,69 eksik hesaplayan Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın “Mali ve Sosyal Haklar” konulu 04.07.2022 tarih ve 1342135 sayılı, sıra no:9 sayılı genelgesinin 
iptali için Danıştay 12. Dairenin 2022/3805 E. sayılı dosyasında Sendikamız tarafından dava açılmıştır.

25.07.2022 - SGK’da Banka Promosyon Sözleşmesinin Günün Koşullarına Göre
Yenilenmesini Talep Ettik!
Sosyal Güvenlik Kurumu personeline ödenen Banka Promosyonlarının, güncellenen maaş-ücret ve diğer 
ödemeler oranında yeniden değerlendirilip, taraflar arasında ek protokol düzenlenerek ilave promosyon 
ödenmesi hususunda, Sendikamızca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yazı yazılmıştır.
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Dava Güncemiz


